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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) διοργανώνει την Πέµπτη 06 Μαρτίου
2014 και ώρα 09:00 εκδήλωση µε θέµα:
«Νέο Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων»
στο Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακαδηµίας 7,
Αθήνα.
Η εκδήλωση στοχεύει:
Α) στην ενηµέρωση του Τεχνικού Κόσµου για τις σηµαντικές αλλαγές στο νοµοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων έργων, τις οποίες συνεπάγονται οι ακόλουθες
πρόσφατες εξελίξεις:
Η θέση σε διαβούλευση από το ΥΠΑΑΝ της πρότασης σχεδίου νόµου που επιµελήθηκε η
ΕΑΑ∆ΗΣΥ «για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»
 Η ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15/1/2014, δύο νέων οδηγιών για τις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, που αντικαθιστούν τις ισχύουσες 2004/17
(Π∆ 59/2007) και 2004/18 (Π∆ 60/2007), και µιας νέας οδηγίας που αφορά ειδικά στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.
 Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2013) 453 – 26.6.13 µε θέµα «Ηλεκτρονικές
δηµόσιες συµβάσεις από αρχής µέχρι τέλους για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης».
Β) στην διατύπωση εποικοδοµητικών προτάσεων για την µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου παραγωγής των δηµοσίων έργων υπό το τρίπτυχο: εναρµονισµένες
διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων ∆Ε, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, νέο
σύστηµα αναλυτικών τιµολογίων.
Γ) στην δροµολόγηση συνεργειών και παρεµβάσεων του κλάδου ώστε να διασφαλιστεί η
ουσιαστική συµµετοχή του στη διαµόρφωση του νέου νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
µέσω της κατάρτισης των προβλεπόµενων Κανονισµών Σύναψης και Εκτέλεσης ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων καθώς και της ανάπτυξης και λειτουργικής υποστήριξης του Εθνικού
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων.


Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συµµετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλούµε να
συµπληρώσετε την επισυναπτόµενη αίτηση συµµετοχής και να την αποστείλετε στα Κεντρικά
Γραφεία του Συνδέσµου (τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr / fax: 210-3824540), στα οποία
µπορείτε να απευθύνεστε και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.
Με τιµή,
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